
 

  

#Stop ASF
Burime shkencore për sigurinë e ushqimit

Të mbrojmë derrat tanë nga ASF-ja
Ethet afrikane të derrave (ASF) është një sëmundje vdekjeprurëse, për të cilën nuk ekziston asnjë vaksinë, 
e cila prek derrat e butë dhe derrat e egër. Edhe pse është e padëmshme për njerëzit, ASF-ja ka forcën që 
të shkaktojë dëme madhore ndaj industrisë së mbarështimit të derrave. Përhapjet e ASF-së mund të jenë 
shkatërruese. Së bashku, përmes zbulimit, parandalimit dhe raportimit, mund ta ndalojmë përhapjen 
e saj dhe të mbrojmë derrat. 

STOP 
ETHET AFRIKANE TË DERRIT.

+

Shtetet që janë prekur 
nga ASF-ja në vitin 2021, 
edhe pse situata është në 
ndryshim të vazhdueshëm, janë

-

Bullgari, Estoni, Gjermani, 
Hungari, Itali, Letoni, Lituani

Poloni, Rumani,  Sllovakia

Që nga viti 2014,  
ASF-ja është përhapur 

në 13 shtete anëtare të 
Bashkimit Evropian (BE)

Greqia

Belgjika, Gjermania,  
Hungaria, Republika Çeke

Bullgaria, Estonia, Italia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rumania, Sllovakia
Që nga ajo periudhë, në disa shtete 

ASF-ja është zhdukur nga qarkullimi 
ose ato nuk kanë pasur raste të reja të 

përhapjes në territoret e tyre.

Burimi: Sistemi i Informacionit për 
Sëmundjet e Kafshëve (ADIS) marrë 

më: 27/06/2021

13
vende të prekura 

që nga 2014* 

ASF në 
Bashkimin Evropian

Parandalimi

Ndaloni përhapjen –  
Mbroni derrat nga ASF-ja

 `Ndërroni çizmet dhe rrobat 
para se të hyni në fermë
 `Dezinfektoni pajisjet
 `Mbani larg derrat e egër 
 `Jepuni derrave ushqime 
të cilësisë së lartë 
 `Përzgjidhni derrat nga 
ferma të besuara

Zbulimi

Identifikoni sjelljen e derrave –  
Mësoni shenjat e ASF-së

Përmes kontrolleve rutinë, do të jeni 
në gjendje të dalloni nëse derrat 
nuk ndihen mirë. Secila prej këtyre 
shenjave përbën shkak për shqetësim. 

Mos prisni. Kontaktoni me 
veterinerin e zonës.

 `Temperaturë
 `Humbje oreksi/
peshe
 `Shterim 
energjish 

 `Të vjella
 `Diarre
 `Skuqje e lëkurës
 `Gjakderdhje

Mos ngurroni

Raportojani të gjitha rastet 
e dyshimta veterinerit tuaj. 
Mund të jetë ASF.

Raportoni

*  EFSA është gur themeli i BE-së për hulumtimin e rrezikshmërisë në sigurinë e ushqimit dhe ushqyeshmërisë. Përmes një bashkëpunimi të 
ngushtë me autoritetet lokale dhe konsultimeve të hapura me aktorët kryesorë, EFSA ofron këshilla të pavarura shkencore dhe komunikimi të 
drejtë lidhur me rreziqet ekzistuese dhe rreziqet që kanosen. 
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